
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 
คําขอกู ้และสัญญาเงินกู ้สามัญโครงการพิเศษ   

เพือบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะโรคระบาด covid-19 
 เขียนที.......................................................... 

วันที..................................................................... 
 ข ้อ 1  ข ้าพเจ้า.............................................................อาย.ุ.................ปี เลขทีสมาชิก........................ 

รับราชการหรืองานประจําในตําแหน่ง..................................................สังกัด.................................................... 

อยู่บ้านเลขที............................................................................................................โทรศัพท.์...........................

ได้รับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง.....................................บาท และส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ....................................บาท 

และมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์นี  จํานวน........................................................บาท  
 ข ้อ 2  ข ้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด จํานวน.....................................บาท 
(......................................................................................................................)เพือบรรเทาความเดือดร้อนใน

ภาวะโรคระบาด covid-19 

 ข ้อ 3  ข ้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระเงินคืนเป็นงวดรายเดือน งวดละ.....................................บาท พร้อม

ดอกเบียในอัตราร้อยละ ตามประกาศของสหกรณ์ รวม........................................งวด เว ้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง

....................................บาท ทั งนี ตั งแต่งวดประจําเดือน....................................................................เป็นต้นไป 
 ข ้าพเจ้าขอยืนย ันว่า เงินงวดชําระหนี  (รวมทั งเงินต้นและดอกเบีย) แต่ละงวด ถึงกําหนดส่งคืน

ภายในวันสินเดือนทีระบุไว ้สําหรับงวดนั น ๆ
 ในกรณีทีสหกรณ์ประกาศเปลียนแปลงอัตราดอกเบียให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบและยินยอมชําระ

ดอกเบียตามอัตราทีสหกรณ์ประกาศในคราวนันๆ ทุกคราวไป ทังนีตั งแต่วันทีสหกรณ์กําหนดไว้ในประกาศ

ของสหกรณ์ 
 ข ้อ 4  เมือสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้กับสมาชิกผู ้กูแ้ล้ว   ให้ถือว่าได้รับเงินกู้จํานวนดังกล่าวไป

ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าเอกสารการจ่ายเงินเป็นส่วนหนึงของสัญญานี 
 ข ้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู ้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าทีผู ้ จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือนของ

ข้าพเจ้า เพือชําระหนี ให้แก่สหกรณ์โดยข้าพเจ้าจะไม่ยอมยกเลิกคํายินยอม จนกว่าจะชําระหนี เสร็จสิน 
 ข ้อ 6  ข ้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ทีเกียวข้องกับการกู้เงินในครั งนี แล้ว 

และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึงของสัญญานี  หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดระเบียบและข้อบังคับ ให้ถือว่าผิดสัญญา และ

เงินกู้เป็นอันถึงกําหนดชําระคืนทันที โดยมิต้องคํานึงถึงระยะเวลาในสัญญากู้เงิน 
 ข ้อ 7  ข ้าพเจ้าขอใช้หุ้นทีอยู่ในสหกรณ์ ขณะทีทําสัญญาเงินกู้ฉบับนี  และทีจะมีต่อไปในวัน

ข้างหน้าจํานําไว ้เป็นประกันการกู้เงินจนกว่าสหกรณ์จะได้รับชําระหนี ตามสัญญากู้เงินนี จนครบถ้วน         

ถ้าข ้าพเจ้าผิดสัญญายินยอมให้สหกรณ์เป็นผู ้ มีสิทธิจัดการและถอนเงินค่าหุ้นเพือมาชําระเงินกู้ และดอกเบี ย

จนเสร็จสินครบถว้น 
 ข ้อ 8  หากข้าพเจ้าออกจากราชการหรือสหกรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หัก

เงินหุ้น เงินฝาก เงินบําเหน็จบํานาญ หรือเงินได้อืนใดทีทางราชการหรือสหกรณ์พึงจ่ายให้ข ้าพเจ้าส่งให้

สหกรณ์เพือชําระหนี ทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกียวกับหนี สินตาม

สัญญานี  ให้ถือว่าข้าพเจ้ามีภูมิลําเนาอยู่ตามทีได้ระบุไว ้ในสัญญานี ทุกประการ 
 ข ้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในรายละเอียดของสัญญานี จึงได้ลงลายมือชือไว ้ เป็นสําคัญต่อ

หน้าพยาน 

 
 
     (ลงชือ)........................................................ผู ้กู ้
                (.......................................................) 

(ลงชือ)........................................................พยาน 
                (.......................................................) 

(ลงชือ)........................................................พยาน 
                (.......................................................) 

 
 
 
 

 
 
คําขอกู้เลขที.................................................................. 
 
 
 
 
 
 

รับที................................................ 
วันที................................................ 
(ลงชือ)....................................ผู ้ รับ  

เลขทีสัญญา................................................... 

จ ํานวนเงินทีควรอนุมัติ...........................บาท 

อัตราดอกเบี ย สอ. ปัจจุบัน.................% ต่อปี 
 

ความเห็น/คํารับรองของผู ้บังคับบัญชา 

        ข ้าพเจ้า ขอรับรองว่าผู ้กู ้มีความเหมาะสม

ในการขอกู้ และในขณะนี ย ังรับราชการอยู่ 

ผู ้กู ้  (      )  อยู่    (       )  ไม่อยู่ ระหว่างถูกตั ง

กรรมการสอบสวนทางวินัย 

 

 

 

หมายเหตุ  ต ้องเป็นผู ้บังคับบัญชาหัวหน้า

หน่วยงานหรือผู ้ รักษาราชการแทนเท่านั น 

การรับเงินกู ้

        เมือสหกรณ์ได้จ่ายเงินกูต้ามสัญญานี   โดย

โอนเข้าบัญชีให้กับข้าพเจ้าแล้ว ถือว่าข้าพเจ้า

ได้รับเงินกู้ตามสัญญานี ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

 

(ลงชือ)............................................................. 

            (...........................................................) 

ว ันที.........เดือน...............................พ.ศ............. 

เอกสารสําหรับการยืนกู ้

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ(1 ชุด) 

     (      )  สลิปเงินเดือน 

     (      )  สําเนาบัตรประจําตัวผู ้กู ้ 

     (      )  เลขทีบัญชีธนาคาร/ 

                บัญชีออมทรัพย์สหกรณ ์

 

 

เอกสารสําหรับการยืนกู ้

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ(1 ชุด) 

1. ผู ้กู ้            (      ) สลิปเงินเดือน 

            (      ) สําเนาบัตรประจําตัว 

            (      ) สําเนาบัญชีธนาคาร 

        กรุงไทย/สหกรณ์ 

2. ผู ้คํ าประกัน     (      ) สําเนาบัตรประจําตัว 

 

คณะกรรมการเงินกู ้

 

อนุมัต.ิ...................................................บาท 

 

(ลงชือ)......................................กรรมการเงินกู ้

 

(ลงชือ)......................................กรรมการเงินกู ้

 

(ลงชือ)......................................กรรมการเงินกู ้

 

(ลงชือ)......................................กรรมการเงินกู ้

 

(ลงชือ)......................................กรรมการเงินกู ้



 
 

 

 

 

 

สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด 

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญโครงการพิเศษ 

เขียนท่ี สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด 

 วันท่ี................................................................. 

 

 ขาพเจา..................................................................................อายุ.................ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...........................สังกัด.................................. 

สถานภาพ...............................ท่ีอยู..................................................................................................................................ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูคํ้าประกัน” 

ขอทําหนังสือสัญญาคํ้าประกันฉบับนีใ้หไวตอสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานสําคัญวา 

ขอ 1  ตามท่ี................................................................................................ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ลูกหนี้” ไดกูเงินจากสหกรณ จํานวน

...............................................................บาท(................................................................)ตามคําขอกูและหนังสือสัญญาเงินกูสามัญโครงการพิเศษ 

ท่ี................../..................ลงวันท่ี..................................มีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในภาวะโรคระบาด covid-19  และผูคํ้าประกันตกลง    

คํ้าประกันหนี้ตามสัญญาเงินกูดังกลาวเปนจํานวน...................................................บาท(...................................................................)ซึ่งลูกหนี้ไดรับเงินกูไป

ครบถวนแลว ผูคํ้าประกันยอมเขาคํ้าประกันการชําระหนี้ของลูกหนี้ โดยสัญญาวา ถาลูกหนี้ผิดนัดไมใชเงินแกสหกรณ หรือลูกหนี้ผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง

จนเปนเหตุใหสหกรณบอกเลิกสัญญากู และเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ หรือมีกรณีอื่นใด อันกระทําใหสหกรณไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูดังกลาวแลวก็ดี 

ผูคํ้าประกันยอมรับผิดชําระเงินตนท่ีลูกหนี้คางชําระแกสหกรณ รวมท้ังดอกเบ้ีย คาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้คางชําระตลอดจนคาภาระติดพันอันเปน

อุปกรณแหงหนี้รายนี้ และคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้นตามสัญญาเงินกูดังกลาว จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถวน  

 ขอ 2  ผูคํ้าประกันไดทราบขอมูลผูกพันลูกหนี้ในเร่ืองการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกอนถึงกําหนด ตามท่ีกลาวไว

ในหนังสือนั้นโดยตลอดแลว ผูคํ้าประกันยอมคํ้าประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ 

 ในกรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ หรือไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาท่ีกลาวแลว ไมวาดวยเหตุใดหรือวาลูกหนี้ลมละลาย หรือตาย หรือ

กลายเปนบุคคลไรความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถ่ินท่ีอยู หรือหาตัวไมพบหรือมีกรณีอื่นใด อันกระทําใหสหกรณไมไดรับชําระหนี้ดังกลาวแลว 

ไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวน และไมวาจะถึงกําหนดท่ีลูกหนี้จะตองใชหนี้ตามท่ีระบุไวในสัญญาหรือไมก็ตาม ใหสหกรณเรียกใหผูคํ้าประกันชําระหนี้ตาม

สัญญากูนั้นไดทันที 

 ขอ 3  ผูคํ้าประกันยอมรับผูกพันวา การท่ีผูคํ้าประกันพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดไมเปนเหตุใหผูคํ้าประกันหลุดพน

จากการคํ้าประกันรายนี้ จนกวาลูกหนี้จะไดจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นควรใหเปนผูคํ้าประกันแทน 

 ขอ 4  ในกรณีท่ีผูคํ้าประกัน ตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนลูกหนี้  ผูคํ้าประกันยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน

ของผูคํ้าประกันหักเงินไดรายเดือนของผู คํ้าประกันเพ่ือสงตอสหกรณตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ท่ีลูกหนี้พึงจะตองชําระใหแกสหกรณไดทันที และ

ตลอดไปจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้ครบถวนทุกประการ การแสดงเจตนายินยอมดังกลาว ผูคํ้าประกันจะไมถอนคืน เวนแตสหกรณใหความยินยอม 

ขอ 5  เงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชนใดๆ ท่ีผูคํ้าประกันจะไดรับจากสหกรณตามขอบังคับ หรือสหกรณ

จะไดรับมอบผลประโยชนจากการประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยผูคํ้าประกันและหรือประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ท่ีผูคํ้าประกันตกลงทําไวกับ    

ผูเอาประกัน ผูคํ้าประกันยอมใหสหกรณหักชําระหนี้ท่ีตองรับผิดตามสัญญาคํ้าประกันนี้ได 

ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันทําหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนตางๆ ในเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชนใดๆ จาก

สหกรณไวเปนหลักฐานเมื่อผู คํ้าประกันถึงแกความตายนั้น ไมวาจะไดต้ังผูรับโอนประโยชนไวกอนหนาหรือหลังจากท่ีผูคํ้าประกันไดทําสัญญานี้ ไม

กระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้แตประการใด โดยผูรับโอนประโยชนจะตองชําระหนี้ตามสัญญานี้ครบถวนกอน 

ขอ 6  บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดท่ีสหกรณจัดสงใหแกผูคํ้าประกันนั้น ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน 

หรือไมลงทะเบียน หรือใหคนนําสงไปเองก็ดี ถาหากไดสงไปยังตําบลสถานท่ีท่ีระบุไวขางตนของหนังสือฉบับนี้แลว ใหถือวาไดสงใหแกขาพเจาโดยชอบ 

ท้ังนี้ โดยไมตองคํานึงถึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และแมหากวาสงใหไมไดเพราะหาไมพบตําบลสถานท่ีท่ีระบุไวขางตนนั้นก็ดี ใหถือวาขาพเจาไดรับทราบ

หนังสือติดตอทวงถามบอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของสหกรณแลวโดยชอบ กรณีท่ีผูคํ้าประกันยายท่ีอยูใหม ผูคํ้าประกันมีหนาท่ีแจงใหสหกรณทราบโดย

ทันที มิฉะนั้นผูคํ้าประกันจะตองรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณไดรับเปนพฤติการณพิเศษอีกสวนหนึ่งดวย 

 ผูคํ้าประกันไดตรวจอานและเขาใจขอความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุ

ขางตน และสหกรณไดสงมอบสําเนาสัญญาคํ้าประกันเงินกูจํานวนหนึ่งฉบับใหแกผูคํ้าประกันไวเปนหลักฐานทันทีท่ีลงนามในสัญญานี้แลว 

 

    (ลงชื่อ)...............................................................ผูคํ้าประกัน 

                  (...............................................................) 

    

(ลงชื่อ)................................................................พยาน 

                      (...............................................................) 

    

(ลงชื่อ)................................................................พยาน/เจาหนาท่ี 

                      (...............................................................) 

คําเตือน 
กอนลงลายมือชื่อเพ่ือเขาผูกพันในหนังสือนี้ 

โปรดอานขอความซ่ึงทานจะตองรับผิดชอบ

ตามหนังสือนี้ 


